
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W oPoLU

Uchwała nr 608/2013
Składu Orzekające go Regional nej lzby Obrachunkowej w Opolu

zdnia2 grudnia 2013 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowanią deficytu budZetu olłeślonego w projekcie uchwaĘ
budżetowej Powiatu Brzeskiego na 20]4 r.

Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia7 paździemika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkolyych (tekst jednolĘ -Dz.U.z2012r.,poz.1113) w związkuzart.246ust.I
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednoliĘ - Dz.U z 2013 r, poz.
885, z póz. zm. ), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach:

Jan Uksik - przewodniczący,
Jan Bryczek,
Arkadiusz Talik,

postanawia

pozytyvrnie zaopiniować mozliwość sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetolxaj*owiatrrffiiego na 2oLłrok

uzasadnienie

Stosownie do wymogu określonego w art. 238 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpńa
2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Brzeskiego przedłoĘł Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budzetowej Powiatu Brzeskiego na20l4 r.

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 t. o finansach publicznych,
Regionalna lzba Obrachunkowa wydaje opinię o możliwości sfinansowania deficytu budzętu

wynikającego z projektu uchwaĘ budzetowej jednostki samorządu terytorialnego.
W projekcie uchwały budZetowej powiatu na20l4 rok zaplanowano:

dochody ogółem w wysokości77,652,316,00 ń,
przychody budzetu w wysokości2.725,350,00 ń,
wydatki ogółem w wysokości79.278.631,00 ń,
rozchody budZetu w wysokości 1.099.03 5,00 zł.

Planowany w projekcie uchwały budZetowej Powiatu Brzeskiego na 2014 r. deficyt budZętu

wynosi kwotę I.626.315,00 zł,
W treści § 6 projektu uchwały budzetowej postanowiotto, iż deficyt budZetu zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi ze sprzedu4 papierów wartościowych wyemitowanych pIzęz Powiat
Brzeski.
Okręślone w uchwale budzetowej powiatu źród\o sfinansowania deficytu budZetu jest zgodne z
dyspozycją art. 2I7 ustawy o finansach publicznych, wskaĄącą enumeratywnie rodzaje
przychodów, z lłóry ch możliwym j est sfi nansowanie defi cytu.

Według informacji zawaĘchw prognozie kwoty długu Powiatu Brzeskiego sporządzonej na

lata 2014-2036 przedstawionej wraz z projektem uchwaĘ w sprawie wieloletniej prognozy



finansowej powiatu sporządzon.j ,ru lut 2014 - 2036,przewidywana kwota długu Powiatu na
dzięń 3l grudnia 2014 r. wyniesie 8.093.841,00 zł,

Skład Orzekający podkreśla jednak, że zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych na
sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu będzie miało \łptyw na sytuację finansową
powiatu w latach przyszĘch. W związku z powyższym możliwośó sfinansowania planowanego
na 2014 rok deficytu przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych należy
rozpatrywać w kontekście wieloletniej prognozy finansowej powiatu. Z przesłanego do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, w trybie art.230 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych projektu uchwĄ dÓĘczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzeskiego
(dalej WPF) wynika, że w latach 2014-2036 objętych prognozq lcwoty długu zostanie przez
powiat zachowana relacja doĘcząca obsługi zńłużenia, wytażona w art. 243 ustavly o finansach
publicznych.

Analiza projektu uchwaĘ budzetowej Powiatu Brzeski.ego na ż0I4 rok, powipana z
analizą WPF powiafu wskazuje, ze powiat posiada możliwość sfinansowania planowanego na
2014 rok deficytu budZetu.

W świetle powyzszego Skład Ouekający wydał opinię jak w sentencji.

Zgodnie z art. 246 :ttst. 2 w złłiryku z art. 230 ust. 3 zd.2 cyt. ustawy o finansach
publicznych, uchwała niniejsza podlega opublikowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 września 200l r. o dostępie do informacji publicznej (DzU Nr 112, poz. ll98, zpóźn. zm).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej
opinii shlĄ odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.


